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Resumo

O projeto surgiu a partir de objetivos comuns de três organizações envolvi-
das: uma instituição beneficente recém-criada, a UCJ e a ONG beneficiada. 
O objetivo principal era melhorar a gestão da ONG, através de um planeja-
mento estratégico e com isso, possibilitar o desenvolvimento e crescimento 
das organizações participantes. O projeto foi baseado no ciclo PDCA, fazendo 
com que a equipe executora tivesse maior conhecimento a respeito desse 
método de gestão e de outras ferramentas que complementaram a execu-
ção das etapas. 

A parceria foi importante para a UCJ envolvida e para execução do proje-
to, pois possibilitou a transferência de conhecimento de empresas seniores 
para o meio júnior, fazendo com que o método pudesse ser utilizado em ou-
tros projetos, além de desenvolver os membros da UCJ. A ONG para qual o 
projeto foi executado, melhorou sua gestão e seus resultados, fazendo com 
que, futuramente, mais jovens possam ser atendidos com maior qualidade.

Introdução

O projeto teve como objetivo principal melhorar a ges-
tão de uma organização não governamental através 
de um planejamento estratégico e contou com três 
organizações envolvidas: uma instituição beneficente 
recém-criada, a UFMG Consultoria Jr. e a ONG benefi-
ciada. A ONG é a maior e mais antiga organização de 
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educação prática em negócios, economia e empreen-
dedorismo do mundo, mantida pelo setor privado e 
que possui unidades em todos os estados brasileiros. 
A recém-criada instituição sem fins lucrativos tem 
como foco principal a transferência das melhores e 
mais modernas práticas de gestão do setor privado 
para o setor público. A proposta do projeto-piloto em 
parceria com a UCJ visou repassar metodologias e co-
nhecimentos do meio empresarial para instituições 
públicas e organizações não governamentais, capa-
citando os empresários juniores para a execução e o 
gerenciamento do projeto. 

A UCJ foi escolhida para efetuar tal projeto e a institui-
ção beneficente comprometeu-se a direcionar, plane-
jar e ensinar toda a metodologia necessária à realiza-
ção do mesmo. Observando que sendo uma proposta 
inovadora e com um alto nível de conhecimento envol-
vido, a diretoria da UCJ decidiu custear o projeto, a fim 
de proporcionar aos seus membros aprendizado e ca-
pacitação para a aplicação de metodologias utilizadas 
por empresas seniores. Além disso, o projeto foi aceito 
pela EJ, visto que condiz com sua missão que é desen-
volver membros conscientes do seu papel social, visan-
do o desenvolvimento e crescimento dos mesmos.

O método gerencial utilizado para o planejamento e a 
execução do projeto foi o PDCA. Assim, foi possível de-
tectar os principais problemas da ONG e promover um 
alinhamento de sua estratégia com sua missão e visão.
Desenvolvimento: O projeto foi baseado e adequado ao 
ciclo PDCA, um método de gestão que traça o melhor 
caminho para se alcançar uma meta. Ele é composto 
por quatro etapas principais, são elas: Plan (planejar), 
Do (executar, colocar o trabalho em prática), Check 
(verificar a efetividade das ações) e o Act (atuar nos 
processos em função dos resultados e padronizar). Em 
sua etapa inicial – “Plan” – foi possível visualizar quais 
eram os principais gargalos presentes na organização 
e definir quais eram os principais norteadores para o 
planejamento estratégico. Para isso, houve as etapas 
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de entrevistas com pessoas em posições - chave, para 
identificar e definir claramente os problemas. Logo 
após, foi feito um mapeamento da cadeia de valor e a 
elaboração do DEP (Diagrama de Escopo do Projeto), 
que visa ilustrar as principais interfaces da organiza-
ção através de suas entradas e saídas, do processo 
principal da instituição - explicitando as etapas da exe-
cução do mesmo - dos requisitos necessários para que 
tal processo ocorra e os instrumentos, ou seja, as áreas 
de apoio, a fim de se identificar as principais oportuni-
dades de melhoria no processo como um todo. Assim, 
foi possível obter uma visão mais ampla do ambiente 
em que a organização estava inserida e qual era o seu 
funcionamento interno, além de investigar e identificar 
as características específicas dos problemas sob dife-
rentes pontos de vista. Logo após, houve uma análise 
de todos os processos que apresentavam problemas e 
um diagnóstico de cada um foi feito pela equipe. O mé-
todo dos “5 porquês”, visando identificar a causa-raiz 
dos problemas, e o Diagrama de Ishikawa, com fins se-
melhantes, foram as principais ferramentas utilizadas 
nessa etapa. 

Com as informações analisadas, foi possível obter 
uma ampla visão da organização, essencial à elabo-
ração dos norteadores do planejamento estratégico. 
De acordo com a metodologia BSC (Balanced Score-
card), os objetivos estratégicos foram definidos a fim 
de traçar as principais metas pelo qual todas as áreas 
da organização iriam trabalhar, a fim de que a visão 
fosse atingida. Por isso, todos os objetivos foram inter-
ligados e a relação de causa-e-efeito foi estabelecida 
entre eles, a fim de convergir os esforços de todos na 
organização para o mesmo fim, mostrando que cada 
área depende da outra e por isso, os resultados tam-
bém são interligados.

Os objetivos estratégicos, portanto, foram representa-
dos visualmente através do mapa estratégico. De acordo 
com o BSC, o mapa possui quatro principais perspectivas, 
são elas: financeira, clientes, processos internos, aprendi-
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zado e crescimento. Como a ONG não tem a perspectiva 
financeira como a mais importante, o mapa estratégico 
do projeto foi adaptado à realidade do cliente.

Nesta etapa, também foi elaborado um plano de co-
municação que teve como objetivo gerar compromisso 
dos colaboradores perante a organização e o projeto, 
obter uma participação mais ativa e agregadora, ali-
nhar todos os esforços a um objetivo comum e disse-
minar os resultados obtidos através do trabalho rea-
lizado. Para isso, foram feitas quatro recomendações 
por parte da equipe executora do projeto, são elas: a 
confecção de um banner do mapa estratégico, um qua-
dro de gestão à vista, no qual todos poderiam visuali-
zar suas metas e seus resultados, um plano de fundo 
padrão para todos os computadores com a missão e 
a visão da organização e o envio de newsletter para 
mantenedores e voluntários com o intuito de disse-
minar os resultados e tornar a relação mais próxima, 
aumentando a transparência da organização frente à 
sociedade. Logo após, foi possível definir as metas e 
desdobrá-las, além de determinar os indicadores de 
acompanhamento. Essa etapa foi muito importante, 
pois com o auxílio da diretoria e da gerência da ONG, 
pudemos estabelecer as metas e transformá-las em 
números, algo importante para o gerenciamento dos 
resultados futuros. 

Posteriormente, foi feita a definição das recomenda-
ções e sua priorização se deu através de critérios que 
valorizaram as ações que poderiam ter maior impacto 
na implementação do planejamento estratégico. A efeti-
vidade dessas recomendações foi estabelecida através 
da elaboração dos planos de ação de sustentação a par-
tir do método 5W2H. Esta etapa foi crucial para organi-
zar e controlar os processos, através da estruturação de 
ferramentas que possibilitou o controle dos resultados. 
Isso foi essencial para que as causas dos problemas fos-
sem atacadas diretamente e efetivamente. 

O projeto chega à etapa “Do”, do ciclo PDCA, com a 
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equipe da UCJ responsável pelo gerenciamento dos 
planos de ação e os funcionários da ONG responsáveis 
pela execução, fazendo com que houvesse um maior 
envolvimento deles com o projeto e com a organização. 
Com isso, foi possível a continuidade do ciclo PDCA, 
uma vez que todos os funcionários entraram em con-
tato com o método. Foram executados 18 planos de 
ação simultaneamente e a utilização do MS Project foi 
essencial para o acompanhamento e gerenciamento 
pela equipe da UCJ. 

Na etapa “Check” do PDCA houve a definição dos prin-
cipais rituais de acompanhamento dos resultados. Para 
organizar e coletar os dados, foi feita uma planilha que 
visou o maior controle dos indicadores individuais de 
cada colaborador da ONG. Além disso, foi implementa-
do um sistema de gestão à vista, composto pelos qua-
dros de mesa e um banner com o mapa estratégico, que 
teve como objetivo disseminar as metas e os resultados, 
mostrando o desempenho de cada área da organização. 
Essas ferramentas possibilitaram a fácil comunicação 
dos principais objetivos e seus efeitos, auxiliando as 
rotinas de acompanhamento. Isso possibilitou aos co-
laboradores obterem uma visão ampla da organização, 
fazendo com que estes vissem a importância de cada 
área para o atingimento do principal objetivo. 

Um calendário também foi estabelecido juntamente 
com a diretoria e a gerência da ONG, para que todas as 
reuniões de acompanhamento dos resultados fossem 
marcadas com antecedência e com isso, gerassem um 
maior comprometimento com o resultado das metas 
definidas anteriormente. E a partir dessas reuniões, foi 
possível verificar se as causas dos principais problemas 
foram realmente bloqueadas e neutralizadas. Se os re-
sultados fossem positivos, haveria uma padronização 
daquele determinado processo, para que essas ações 
continuassem trazendo benefícios à organização. 

Já a etapa “Act” trabalhou com a possibilidade das 
ações não terem um resultado satisfatório. Nesse caso, 
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se os efeitos fossem negativos e a causa raiz não fos-
se detectada e corrigida, um novo ciclo do PDCA iria 
rodar.  A diretoria e a gerência da ONG iriam verificar 
onde se encontrava o erro, para que novos planos de 
ação pudessem ser elaborados a fim de atingir o pro-
blema principal. Nessa etapa, portanto, ações corre-
tivas seriam tomadas para que o resultado tornasse 
satisfatório para a organização. 

Futuramente, essas reuniões serão muito importantes 
para o bom andamento do planejamento estratégico 
mesmo após a finalização do projeto realizado pela 
UCJ, isso fará com que a ONG crie uma cultura de acom-
panhamento dos resultados, gerando maior controle e 
efetividade das ações.  Para a realização desse projeto, 
houve o acompanhamento de uma consultora orienta-
dora da instituição beneficente recém-criada. Através 
de reuniões presenciais e por Skype com a equipe da 
UCJ, além de uma planilha de acompanhamento para 
um maior controle, foi possível o bom andamento e efi-
ciência na execução do trabalho. A consultora foi de 
fundamental importância, não só na orientação do uso 
da metodologia do PDCA como as empresas seniores 
utilizam, mas também para gerenciamento do projeto, 
fazendo inferência sobre a execução, apresentações 
de etapa, e garantindo que o projeto fosse concluído 
com 0% de atraso. Assim, a transferência de conhe-
cimento foi direta e imediata durante a sua execução.
 
Conclusão

O projeto trouxe resultados importantes e significativos 
para as três instituições envolvidas. O planejamento es-
tratégico auxiliou a ONG a convergir seus objetivos e 
metas para um único foco, o que possibilitou uma men-
suração do desempenho de cada área da organização. 
Isso provocou um maior amadurecimento da gestão, no 
qual a partir do projeto, tornou-se focada em resulta-
dos. Assim, uma cultura de dados foi estabelecida, pro-
movendo maior controle sob a efetividade das ações to-
madas. Além disso, houve um maior acompanhamento 
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dos gestores quanto aos resultados apresentados por 
cada colaborador. Para a diretoria e a gerência, uma 
maior motivação da equipe foi visível durante e após o 
projeto, houve também, um maior envolvimento de to-
dos no que se refere ao planejamento das ações, além 
do maior acompanhamento sistematizado dos resulta-
dos de todas as áreas através das ferramentas imple-
mentadas, das reuniões padronizadas e melhorias de 
comunicação entre as áreas da organização.

Com a realização do controle dos indicadores, pode-
-se mensurar os resultados do projeto. Houve uma 
diminuição do atraso dos projetos da ONG, fazendo 
com que o resultado do indicador superasse a meta 
em 19%. O número de voluntários foi um indicador 
positivo, superando também, em média, em 20%. E o 
número de alunos captados, um dos indicadores mais 
relevantes para o alcance da missão da organização, 
ultrapassou a meta, em média, em 15%. Esses resulta-
dos mostram que o projeto foi aplicado e que trouxe 
benefícios reais para a ONG. Portanto, as mudanças 
ocorridas foram direcionadas e organizadas, fazendo 
com que a organização tomasse novos rumos focados 
nos melhores resultados.  

Para a UCJ houve um ganho notável. O método e o co-
nhecimento utilizados foram aplicados na gestão in-
terna da empresa e em 9 projetos externos do total de 
15 em execução, já durante a execução do mesmo (ou 
seja, o método foi aplicado a 60% dos projetos que es-
tavam em execução na UCJ imediatamente após a ab-
sorção do método). Com isso, visualizamos claramente 
a grande aplicabilidade do método a outros escopos 
de trabalho. Desse modo, o contato dos membros com 
a metodologia utilizada por empresas seniores foi efe-
tivo visto que o conhecimento foi aplicado na prática. 
Houve, portanto, compreensão do método que pôde 
ser repassado para a empresa através de capacitações 
feitas pela equipe do projeto, mostrando a importância 
da gestão do conhecimento. 
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Para a instituição recém-criada, o sucesso do projeto-pi-
loto mostrou que essa parceria pode dar certo com ou-
tras ONGs e EJs. O resultado pôde ser alcançado e com 
isso, o projeto foi divulgado entre demais empresas 
juniores. Portanto, a missão da instituição foi realizada, 
pois modernos métodos de gestão foram disseminados 
no meio júnior e houve a elevação da qualidade e da efi-
ciência do atendimento da ONG beneficiada. 

Concluímos, portanto, que esse projeto atingiu seu 
objetivo com grande êxito, levando em consideração 
que foi realizado em tempo hábil e obtendo resulta-
dos satisfatórios e concretos para todos comprome-
tidos com a ação. 
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